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ায়খ আভাদ ভুা জিফজযর 
ায়খ আমভদ ভুা জিফযীমরয িন্ম মুক্তযামে। তায জতা ায়খ ভুা জিফযীর 

যাজভাহুল্লা জিমরন ভদীনায ইরাভী জফশ্বজফদযারময়য িাত্র। সই ুফামদ আমভদ 

ভুা জিফযীর শমফয সফ জিিু ভয় িাটান ভদীনায় । সখামনই ১১ ফিয 

ফয়ম জতজন জপম ম্পন্ন িমযন। াইস্কুর া িযায আমেই জতজন ফুখাযী  

ভুজরভ যীপ ভুখস্ত িমযন। শিমামযয ফািী ভয়টুিু জতজন মকু্তযামেই িাটান 

এফং সখামনই ১৯৮৯ ামর াইস্কুর সথমি া িমযন। 

যফজতিমত জতজন ফুখাযী  ভুজরভ জযমপয নদ ভূ ভুখস্ত িমযন আয 

এযময াজদময ৬জট জিতাফ (িুতুফ জত্তা) ভুখস্ত িমযন। এযয জতজন 

তায ফাফায দাঙ্ক অনুযন িময ভদীনায ইরাজভ জফশ্বজফদযারয় সথমি যীয়ায 

উয জিগ্রী সনন। 

আভাদ ভুা জিফযীর ায়খ ভুাম্মাদ জফন াজর আর উাইভীমনয 

(যাজভাহুল্লা) তত্ত্বাফধামন অমনিগুমরা জিতামফয অধযায়ন ম্পন্ন িমযন এফং 

জতজন তায িাি সথমি অতযন্ত জফযর তামজিয়যা রাব িমযন। 

ায়খ ফািয আফু মাইমদয (যাজভাহুল্লা) ামথ এিান্ত ক্লাম জতজন আর ইভাভ 

য়ার ভিুাজিদ ায়খ ভুাম্মাদ ইফন আব্দুর য়াহ্াফ (যাজভাহুল্লা)  ায়খ 

আর-ইরাভ ইফনু তাইজভয়যায (যাজভাহুল্লা) জিিু ফই অধযায়ন িমযন। জতজন 

ায়খ ভুাম্মাদ ভুখতায আ-জনজিতীয অধীমন ৪ ফিয ড়াশুনা িমযন। 

আল্লাভা াভুদ জফন উিরা আ- শু’আইফীয অধীমন জতজন অধযায়ন িমযন 

এফং তামজিয়যা রাব িমযন। 

জতজন তায জতায াজি ায়খ ইান ইরাজ মীমযয অধীমন মড়মিন। 

ায়খ ভুা জিফযীর (ায়খ আমভদ ভুা জিফযীমরয জতা) ায়খ ইানমি 

অযামভজযিায় আভন্ত্রন িানান। ায়খ ইান অযামভজযিায় জিমায ায়খ 

আভাদ ভুা জিফযীমরয ামথ জযজিত ফায য িভৎিৃত ময় তায ফাফামি 

ফমরন – ইন া আল্লা আজন এিিন ভুিাজিদ েমড় তুমরমিন! 
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জতজন আয ফমরন - “এই সিমরজট সতা আভায ফইগুমরা ম্পমিি আভায 

সিময় সফজ িামন!” 

 

ায়খ আভাদ ভুা জিফযীর “আয-যাীিুর ভাখতুভ”- এয সরখি াজপউয 

যাভান আর-ভুফাযািুজযয (যাজভাহুল্লা) অধীমন দীর্ি ৫ ফিয অধযায়ন 

িমযন। এিাড়া জতজন অধযায়ন িমযন ায়খ ভুিজফর, ায়খ আব্দুল্লা 

গ্বুনায়ভান, ায়খ ভুাম্মাদ আইয়ুফ এফং ায়খ আজতয়া আ-াজরমভয অধীমন। 

এমদয ভমধয ায়খ আজতয়া আ-াজরভ জিমরন ায়খ আর-আল্লাভা ভুাম্মাদ 

আর আজভন ানিীজতয (যাজভাহুল্লা) প্রধান িাত্র, এফং জতজন ায়খ আ-

ানজিজতয ইমন্তিামরয য তায প্রধান তাপজয গ্রন্থ আদয়া উর ফায়ামনয 

িাি সল িমযন। 

ায়খ আভাদ ভুা জিফযীর ায়খ ইব্রাজভ আর হুাইমনয এয িাত্র জিমরন। 

ায়খ ইব্রাজভ জিমরন ায়খ আব্দুর আজমম জফন আব্দুল্লা জফন ফামময 

(যাজভাহুল্লা) অতযন্ত র্জনষ্ঠ িয। ায়খ আব্দুল্লা আর-িুমদয (আর-

রািনা আদ দা-ইভা জরর ফুহুতরু ইরজভয়যা য়ার ইপতা - Permanent 

Committee for Islamic Research and Issuing Fatwas– এয প্রথভ 

জদমি দয) ামথ ায়খ আভাদ ভুা জিফযীর াজ্জ িযায ুমমাে রাব 

িমযন। এিাড়া জতজন দুই জফত্র ভাজিমদয যক্ষনামফক্ষমনয দাজয়মে জনময়াজিত 

িজভজটয প্রধান ায়খ াজর আর-হুাইমনয অধীমন অধযায়মনয ুু্মমাে ান। 

জতজন ভান ভুাজি ায়খ াভাদ আর-আনাজযয যাজভাহুল্লা অধীমন াদী 

অধযায়ন িমযন এফং তায িাি সথমি তামজিয়যা রাব িমযন। জতজন অধযায়ন 

িমযন ায়খ আফু ভাজরি ভুাম্মাদ ািযা-য অধীমন। ায়খ আফু ভাজরি 

জিমরন ায়খ আর-আরফাজনয (যাজভাহুল্লা) অতযন্ত র্জনষ্ঠ। ায়খ আর-

আরফাজন তাাঁয য়াজয়যামত ায়খ আফু ভাজরিমি তায িানামায ইভাভজত 

িযায িনয অনুমযাধ িমযন। 

ায়খ আভাদ ভুা জিফযীর ায়খ ভুা আর-িাযজনয (যাফী আর-ভাদ্বখাজরয 

িাভাতা) িাত্র। িুযআমনয ফযাাময ায়খ আভাদ ইিামা প্রাপ্ত ন ায়খ 



     

     

darulilm.org 

ভুাম্মাদ ভা’ফাদ  অনযানযমদয িাি সথমি। ায়খ ভুা জিফযীর  ায়খ 

আভাদ ভুা জিফযীমরয ;ইরভ সথমি উিৃত ফায িনয ায়খ জফন ফাম 

অযামভজযিায় থািা সৌজদ িাত্রমদয উৎাজত িমযন। ায়খ আভাদ ভুা 

জিফযীর ায়খ জফন ফামময িাি সথমি তামজিয়যা অিিন িমযন (ায়খ জফন 

ফামময ভৃতুযয জতন ভা আমে)। 

ায়খ আভাদ ভুা জিফযীমরয ফযাাময ভন্তফয িযায ভময় ায়খ জফন ফাম 

তামি মবাধন িমযন, এিিন “ায়খ” জমমফ এফং ফমরন জতজন 

“(আজরভমদয িামি) জযজিত”  “উত্তভ আজিদা সালণ িমযন।” 

ায়খ আভাদ ভুা জিফযীর জনমিমি ায়খ াভদু জফন উিরা আ-শু’আইজফ 

যাজভাহুল্লা, ায়খ আজর আর খদুাইয াজপমাহুল্লা, ায়খ নাজয আর পাদ 

পািাল্লাহু আযা, ায়খ ুরাইভান আর ‘উরয়ান পািাল্লাহু আযা 

ঐফ আজরভমদয জরজরায অনুাযী ভমন িমযন মাযা ফতিভান ভময় ায়খ 

আর-ইরাভ ইফনু তাইজভয়যা, আর ইভাভ য়ার ভিুাজিদ ভুাম্মাদ ইফন 

আব্দুর য়াহ্াফ  উরাভাময় নািমদয জক্ষামি জতযিাযবামফ আিমড় আমি, 

মাযা প্রিৃত অমথি উরাভাময় নািমদয উত্তযূযী। 

তায ফ জক্ষমিয ভামে ায়খ আর আল্লাভা ায়খ াভুদ জফন উিরা আ-

শু’আইফীমি যাজভাহুল্লা জতজন তায প্রধান ায়খ ভমন িমযন, এফং ায়খ 

াভুমদয ফযাাময ায়খ আভাদ ভন্তফয িমযন “(জতজন মরন) আভামদয ভময় 

তাজমদয ইভাভ”। 


